


Gedenk in uw gebeden 

Cornelia Perpetua Thoma-Weerkamp 

Zij werd geboren op 8-4-1919 in Denekamp. 
Zij trouwde met Robert Bernardus Thoma en 

samen brachten zij vier kinderen groot, 
twee dochters en twee zoons. 

Ze werden opa en oma. 

Het eerste wat wij van moeder willen onthouden is, dat 
zij zeer gelovig was. Zij bad heel veel, had altijd de 
rozenkrans bij de hand. Dat geloof heeft haar 
ongetwijfeld geïnspireerd tot het leven dat zij geleid 
heeft: in dienstbaarheid aan haar medemens, vooral 
dienstbaar aan degene die haar het meest dierbaar 
waren. 

Vanuit die bron heeft zij haar beide zussen verzorgd, 
was zij zeer geraakt door de ziekte van haar man, 
heeft zij heelveel verdriet gehad toen zij haar klein
dochter Marloes moest missen. Want dat overkomt je 
dan ook, als je zo betrokken bent bij het lot van 
anderen: verdriet en lijden gaat een deel van je leven 
worden. 

Maar hetzelfde geloof, dat haar inspireerde tot dienst
baarheid, heeft haar ongetwijfeld ook geholpen om 
haar verdriet om anderen te dragen en te verwerken. 
Zij stichtte gemeenschap, in haar gezin, in haar 
familie. 

Zij gaf haar man, ieder van haar kinderen en klein
kinderen de liefde en aandacht die zij nodig hadden. 
Zij stichtte vrede daar, waar onenigheid dreigde. Zij 
kweekte begrip voor het doen en laten van anderen, 
ze ging uit van eerlijke bedoelingen. 

Op 1 O augustus 1995 stierf zij onverwachts en op 15 
augustus droegen wij haar lichaam weg uit ons 
midden. Wij moesten haar uit handen geven en neer
leggen in de handen van de Levende God. 
Wij hebben veel verdriet, ook oud verdriet overspoeld 
ons weer. Wij zoeken steun bij elkaar en hopen snel 
weer een levenswijze te vinden in de geest van 
moeder:dienend, gemeenschap stichtend, vrede 
brengend. 
"En ergens staat geschreven 
dat een goede herder onze lieve doden 
bij de hand zal nemen 
en hen zal binnenleiden 
in zijn wereld van vrede voorgoed. 
Daarnaar onderweg te zijn wordt hén gegeven 
die zoals Hij hun broze leven dé/en. 
Die zullen, niet bedacht op zelfbehoud, 
leven vinden, zegt zijn woord, 
en tot volkomenheid gezegend zijn". 

(Jacques Verhees) 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn vrouw, onze moeder en oma danken wij U op
recht. 

R.8. Thoma 
kinderen en kleinkinderen 


